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1. Úvod 

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice 
za období leden – prosinec 2010 navazuje na Zprávu o činnosti NKS za předchozí 
období od ledna do prosince 2009, která byla předložena jako informace členům 
vlády ČR dne 8. února 2010, a dále na Zprávu o plnění Národního plánu zavedení 
eura v České republice (2010), kterou vláda přijala dne 19. dubna 2010. Povinnost 
informovat pravidelně vládu o činnosti Národní koordinační skupiny (dále také 
„NKS“) za uplynulý kalendářní rok vyplývá z usnesení vlády ze dne 
23. listopadu 2005 č. 1510, o institucionálním zajištění zavedení eura v České 
republice, ve znění usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1200 a usnesení vlády ze 
dne 9. dubna 2008 č. 381. Tato zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českou 
národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy, které jsou zastoupeny 
v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v České republice. NKS tuto 
zprávu schválila dne 27. ledna 2011. 

Také v roce 2010 probíhalo plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení 
eura v ČR1 (dále také „Národní plán“). Jmenovaný dokument vymezuje základní 
zásady, harmonogram a institucionální zajištění celého procesu budoucího zavedení 
eura v České republice. Současný stav organizačně-technických příprav na zavedení 
eura v ČR vychází ze skutečnosti, že vláda ČR doposud nestanovila cílové datum 
přijetí jednotné evropské měny. V dubnu 2008 a březnu 2009 však schválila Zprávu 
o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR, a tím opakovaně podpořila přístup 
sledovaný NKS, jenž vychází ze zásady, že i bez znalosti data zavedení eura v České 
republice lze provádět řadu přípravných aktivit zejména metodického charakteru, 
jejichž platnost je obecná a jejichž plnění není tudíž v rozporu s principem účelně 
vynaložených prostředků.  

Po schválení Zprávy o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR (2010) vládou 
dne 19. dubna 2010 přijala NKS v květnu svůj plán činnosti na rok 2010. Plnění 
úkolů bylo zaměřeno převážně na druhé pololetí roku 2010 s tím, že určité změny 
mohou být provedeny poté, co bude znám přístup nové vlády k termínu zavedení 
eura a k procesu technických příprav. Politické strany, které po volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v květnu 2010 vytvořily vládní koalici, zaujaly 
v uzavřené koaliční dohodě k problematice přijetí eura následující postoj: 
„S ohledem na stávající vývoj nyní nestanovíme termín přijetí eura. Splnění 
Maastrichtských kriterií chápeme především jako první krok k vyrovnaným veřejným 
rozpočtům. Pokud se bude společná měna vyvíjet jako smysluplný a udržitelný 
projekt, připravíme zavedení eura v ČR. Podmínkou však je, aby bylo zajištěno 
dodržování dohodnutých pravidel uvnitř eurozóny.“ 

V návaznosti na ustavení nové vlády ČR v červenci 2010 se NKS na svém zasedání 
dne 15. září 2010 zabývala dalším postupem technických příprav. Vzala na vědomí, 
že zavedení eura aktuálně není prioritou vlády, nicméně s ohledem na text koaliční 

                                                 
1 Národní plán zavedení eura v ČR byl schválen usnesením vlády ze dne 11. dubna 2007 č. 353 
a je dostupný na internetové stránce www.zavedenieura.cz v sekci Dokumenty > Vládní materiály.  
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dohody podpořila pokračování přípravných prací. Současně provedla některé změny 
v již přijatém plánu činnosti, které sledují maximální hospodárnost vynakládaných 
prostředků a posilují metodický charakter prováděných aktivit. Na zasedání NKS 
bylo dále rozhodnuto, že těžiště přípravných aktivit bude soustředěno do 
Organizačního výboru NKS (dále jen „OV NKS“) a že zatížení pracovních skupin NKS 
bude minimalizováno pouze na konzultace k metodickým podkladům zpracovaným 
OV NKS.  

 

2. Aktivity Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v roce 
2010 

2.1 Plnění úkolů podle Plánu činnosti NKS na rok 2010 

2.1.1 Mezinárodní aktivity 

V dané fázi technických příprav na zavedení eura v ČR lze za jednu ze stěžejních 
aktivit v rámci organizačních struktur NKS označit získávání zahraničních 
zkušeností s technickými přípravami na zavedení eura a výměnu informací 
o procesu příprav zavádění eura v ostatních členských státech. Tento druh aktivit 
lze z pohledu činnosti OV NKS za rok 2010 rozčlenit do tří oblastí.  

a) Členství v pracovních skupinách Evropské komise 
Národní koordinátor pro zavedení eura a pracovníci OV NKS se podílejí spolu 
s experty ČNB na činnosti pracovních skupin Dircom a PAN II při direktoriátu 
Evropské komise DG-ECFIN (Dircom je pracovní skupinou expertů zodpovědných 
na národní úrovni za komunikační aspekty procesu zavádění eura; PAN II tj. „Public 
administration Network“ sdružuje pracovníky zodpovědné za technické aspekty 
zavádění eura). Účast v těchto pracovních skupinách je hrazena Evropskou komisí 
a umožňuje naplňovat jeden ze stěžejních cílů formulovaných v plánech činnosti 
NKS, kterým je průběžné osvojování si nejnovějších zahraničních poznatků 
o technických aspektech zavádění eura. V roce 2010 bylo ve středu pozornosti 
zavádění eura v Estonsku. Za tímto účelem byla členům uvedených pracovních 
skupin nabídnuta účast na mezinárodní konferenci, kterou dne 20. září 2010 
uspořádala estonská vláda a centrální banka u příležitosti vstupu této země do 
eurozóny k 1. lednu 2011. Dne 18. listopadu se v Tallinnu konalo i společné 
zasedání pracovní skupiny Dircom a tzv. Eurotýmu (Eurotým je uskupení zřízené 
při DG ECFIN, které sdružuje národní experty na problematiku eura působícími 
pod záštitou Zastoupení EK v jednotlivých členských státech).  
Dalším účelem účasti v těchto pracovních skupinách je získávání poznatků 
o záměrech i konkrétních opatřeních Evropské komise při řešení současných 
problémů některých členských států eurozóny a informace o návrzích nové 
institucionální architektury, která by evropským institucím umožnila efektivnější 
dohled i vymáhání dodržování zejména fiskálních pravidel na národní úrovni. Této 
problematice bylo věnováno společné zasedání pracovních skupin Dircom a PAN II, 
které se uskutečnilo 25. května 2010 v Bruselu. O všech těchto aspektech OV NKS 
pravidelně a podrobně informuje na webových stránkách www.zavedenieura.cz.  

http://www.zavedenieura.cz/�
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b) Dvoustranné vztahy 
V prosinci 2010 se uskutečnila pracovní cesta OV NKS do Varšavy, za účelem 
vzájemné výměny zkušeností se stavem technických příprav na zavedení eura 
v Polsku a České republice. Česká strana obdržela při jednání s vládním 
zmocněncem pro zavedení eura v Polsku Ludwikem Koteckim a jeho útvarem 
detailní informaci o stavu technickým příprav na zavedení eura v Polsku včetně 
jejich lhůt, priorit a širšího kontextu – postoje vlády k zavedení eura. Pokud jde 
o technické přípravy na zavedení eura, příslušné práce nyní v Polsku akcelerují 
s cílem vytvořit a prezentovat do září 2011 národní plán zavedení eura v Polsku. 
Toto zadání vychází ze schválení tzv. Strategických zásad národního plánu zavedení 
eura, k němuž došlo na úrovni vlády v říjnu 2010. Tento vládní dokument 
deklaruje, že zavedení eura v Polsku je jednou ze stěžejních vládních priorit. Útvar 
vládního zmocněnce pro zavedení eura v Polsku sestává ze sedmi pracovníků, 
přičemž na úrovni centrální banky zároveň působí zmocněnec bankovní rady pro 
zavedení eura, jako spolupředseda organizační struktury řídící technické přípravy 
na zavedení eura v Polsku. Během jednání byly podrobně diskutovány různé 
technické otázky. V Polsku, na rozdíl od ČR, ještě není rozhodnuto, zda se bude 
zavádění eura řídit scénářem tzv. velkého třesku, nebo zda se po vzoru 
zakládajících států eurozóny uplatní delší přechodné období. Dalším polským 
specifikem je oproti ČR vyšší počet pracovních skupin soustředěných na zavádění 
eura v jednotlivých sférách společnosti i vyšší počet koordinačních orgánů. 
Samotný útvar vládního zmocněnce má poměrně široké pole působnosti, než je 
tomu v ČR, vyjma ryze technických příprav se rovněž zabývá průběžnou analýzou 
procesu konvergence a má k dispozici výsledky pravidelných průzkumů veřejného 
mínění. Polská strana pravidelně pracuje s informacemi z internetových stránek 
www.zavedenieura.cz, což umožnilo velmi podrobnou odbornou diskuzi nad 
jednotlivými technickými aspekty zavádění eura v obou zemích. Zájem na další 
výměně informací byl vyjádřen pozváním národního koordinátora zavedení eura 
v ČR na mezinárodní konferenci, kterou bude polský vládní zmocněnec požádat 
v březnu 2011. 

c) Twinning Prince projekt mezi Ministerstvem financí ČR, agenturou pro mezinárodní 
technickou pomoc Adetef – Francie a Národní bankou Slovenska 
Tento projekt technické pomoci byl Evropskou komisí schválen k financování 
v srpnu 2010. Navazuje na předchozí úspěšný Twinning projekt Ministerstva financí 
ČR, ČNB a Národní banky Belgie, který strukturám v rámci NKS významně 
napomohl při tvorbě metodiky pro přechod ústředních orgánů státní správy na euro 
a rovněž při oponentuře metodiky pro přechod finančního sektoru na euro. Nynější 
projekt má za cíl doplnit české poznatky o transformaci státní správy, se zvláštním 
zřetelem na problematiku regionálních a místních samospráv, což je oblast, která 
v dosavadní metodické činnosti v rámci NKS zůstala relativně nerozpracovaná. 
Druhým hlavním záměrem projektu je prohloubit existující znalosti o problematice 
komunikační kampaně, kdy se v rámci nynějšího Twinning Prince projektu mohou 
zainteresovaní experti seznámit jak se zobecněním relativně aktuálních poznatků ze 
Slovenska, tak s širší západoevropskou zkušeností v této oblasti. Z celkem pěti 

http://www.zavedenieura.cz/�
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plánovaných expertních setkání se již uskutečnila dvě. V říjnu 2010 to byl seminář 
na Ministerstvu financí, zaměřený na slovenské zkušenosti se zavedením eura a na 
problematiku komunikační kampaně. Druhé setkání se uskutečnilo ve dnech     
10.-14. ledna 2011 ve francouzském Rouenu. Zaměřeno bylo na předávání 
zkušeností se zavedením eura ve Francii, s hlavním důrazem na specifika příprav 
na regionální úrovni. Těchto jednání se zúčastnila též delegace maďarských 
odborníků, s níž proběhla řada neformálních konzultací o stavu příprav na zavedení 
eura v Maďarsku. 
 

2.1.2 Metodika přípravy státní správy na zavedení eura  

Organizační výbor NKS zpracovává metodický materiál Adaptace ministerstev a 
dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura. Vyhotovení uvedeného 
materiálu je uloženo Národním plánem, který požaduje „vypracovat systém a 
metodiku kontroly připravenosti veřejné správy a zveřejnit systém hodnocení“. Po 
zpracování první pracovní verze materiálu, který byl předložen k připomínkám do 
pracovních skupin NKS, byla na základě vznesených připomínek připravena druhá 
výrazně upravená verze. Tato upravená verze materiálu byla v prvním pololetí roku 
2010 projednána a odsouhlasena gesční pracovní skupinou NKS pro veřejné 
finance a veřejnou správu a dále pracovními skupinami NKS pro legislativu a pro 
informatiku a statistiku. 

Materiál navrhuje ucelený systém pro řízení a sledování příprav rezortů na zavedení 
eura a je členěn do tří částí. V první části je vymezen metodický rámec adaptačních 
procesů, včetně principů řízení a koordinace na vrcholové a mezirezortní úrovni, 
uvnitř jednotlivých rezortů a v neposlední řadě na úrovni dílčích adaptačních úkolů. 
V druhé části následuje podrobnější popis navrhované metodiky, jejímž jádrem je 
realizační dokumentace v podobě sady standardizovaných tabulek. Třetí závěrečná 
část popisuje časový harmonogram reportovacích aktivit. 

Původně bylo záměrem v roce 2010 zahájit práce na podpůrném informačním 
systému metodiky, nicméně tyto práce byly prozatím pozastaveny a OV NKS zaměřil 
pozornost především na oblast adaptace informačních systémů. Cílem bylo 
navrhnout harmonogram adaptace informačních systémů s kontrolními termíny, 
obdobně jako je tomu v oblasti legislativních příprav, a to vzhledem k důležitosti 
problematiky adaptace informačních systémů na zavedení eura.  

S využitím konzultací byla OV NKS zpracována dodatečná kapitola metodiky 
nazvaná Reporting v oblasti informačních systémů, jež je analogická ke kapitole 
k legislativním úkolům. Obsahem kapitoly je návrh harmonogramu dílčích etap 
adaptace informačních systémů a jejich časové ohraničení ve formátu € - x, kde € 
značí den zavedení eura (jako začátek určitého kalendářního roku) a písmeno x 
označuje počet měsíců předcházejících tomuto okamžiku. Harmonogram je vybaven 
kontrolními termíny, jejichž dodržování by mělo být sledováno prostřednictvím 
jednotných dotazníků, umožňujících srovnatelným způsobem vyhodnotit přípravu 
jednotlivých rezortů. Stanovení obsahu a formy těchto dotazníků bude předmětem 
dalších etap přípravných prací. Obecně platí, že v harmonogramu navržené termíny 
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dílčích etap jsou chápány jako nejzazší možné, které však musí být v zájmu 
plynulosti příprav bezpodmínečně dodrženy. Důležitým aspektem navrženého 
časového harmonogramu je též zajištění kompatibility s připraveností legislativy, 
která musí být k dispozici s dostatečným předstihem, aby bylo zřejmé, jakým 
způsobem informační systémy upravit. 

 

2.1.3 Programová podpora legislativních příprav 

V rámci technických příprav na zavedení eura v ČR schválila vláda materiál 
Příprava právního prostředí na zavedení eura (usnesení č. 404 ze dne 
30. března 2009). V tomto dokumentu byla přijata metoda postupné změny 
právního řádu, která spočívá v tom, že jednotlivá ministerstva zváží citlivost 
právních norem s ohledem na právní jistotu občanů a podniků a následně se 
rozhodnou buď pro přímou novelu nebo pro tzv. přímou použitelnost evropského 
práva. Důležitou součástí materiálu je návrh časového harmonogramu, který 
podává ucelenou představu o posloupnosti a časovém rozsahu jednotlivých etap 
legislativních prací. Pracovní skupina NKS pro legislativu následně zpracovala 
v roce 2009 materiál Prováděcí metodika k harmonogramu legislativních prací 
spočívajících v přípravě právního prostředí na zavedení eura v ČR (I. etapa – seznam 
obecně závazných právních předpisů dotčených zavedením eura). Jedná se o první 
část prováděcí metodiky k harmonogramu legislativních prací, která stanovuje 
obecné zásady pro vytvoření seznamu obecně závazných předpisů.  

V zájmu snazší koordinace legislativních příprav a usnadnění jednotného 
reportingu legislativních úkolů Organizační výbor NKS vyhotovil jednoduchou 
excelovskou aplikaci, která je vybavena následujícími funkcionalitami: 

 Jednotný způsob zpracování první etapy harmonogramu legislativních prací, 
kterou je vypracování seznamu všech obecně závazných předpisů v gesci 
daného rezortu, které budou dotčeny zavedením eura. 

 Jednotný způsob zpracování druhé etapy harmonogramu legislativních prací, 
kterou je provedení analýzy dotčených právních předpisů. 

 Vyhotovení tiskových sestav pro první i druhou etapu harmonogramu 
legislativních prací. 

 Konverze korunových částek na eurové částky v souladu se zadanou 
hodnotou přepočítacího koeficientu a se zvolenou metodou zarovnání 
přepočtené částky. 

 Zpracování souhrnné statistiky dotčených právních předpisů a jejich 
ustanovení podle vytipovaných kritérií. 

Jmenovaná aplikace byla odladěna na dílčím vzorku právních předpisů a je 
připravena k diskusi v pracovní skupině NKS pro legislativu. 
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2.1.4 Příručka pro členy zastupitelstva obcí a krajů při přípravách na zavedení 
eura v ČR 

Plán činnosti NKS na r. 2010 uložil OV NKS zahájit práce na metodickém textu 
Příručka pro členy zastupitelstva obcí a krajů při přípravách na zavedení eura v ČR. 
Tento úkol vychází ze zásady, že vytvoření příslušného metodického zázemí 
napomůže úspěšnému zvládnutí procesu zavedení eura v této důležité oblasti 
technických příprav. Cílem připravovaného dokumentu bude usnadnit orgánům 
územních samosprávných celků orientaci v základních krocích, které budou muset 
provádět v řadě svých průřezových rolí: jako subjekt veřejné správy, jako zřizovatel 
příspěvkových organizací, jako zaměstnavatel, jako podnikatelský subjekt i jako 
zakladatel obchodních organizací. 

Navrhována je následující struktura jmenované příručky: 

 I. Základní informace o zavedení eura v ČR (úvodní část, která podává 
základní informace o euru a eurozóně, shrnuje hlavní zásady zavedení eura 
v ČR a objasňuje důležité pojmy technických příprav). 

 II. Oblasti příprav obce/města/kraje (část shrnující důležité změny, které 
zavedení eura vyvolá v oblasti legislativně-právní, ekonomické, hospodářsko-
administrativní, technické, informační, dohledové a kontrolní). 

 III. Vzorový plán obce/města/kraje (soupis kroků vyžadovaných zavedením 
eura v členění podle jednotlivých oblastí příprav, který může být podle 
místních podmínek doplňován či naopak redukován; složení eurotýmu a 
případné přistoupení k etickému kodexu). 

 IV. Harmonogram úkolů při zavádění eura (řazení indikativních úkolů 
obsažených ve vzorovém plánu do časové posloupnosti ukotvené termínem 
zavedení eura v ČR). 

 V. Seznam dokumentů dotčených zavedením eura (doporučení vyhotovit 
soupis všech všeobecně závazných vyhlášek a nařízení, interních směrnic, 
smluv, formulářů, tiskovin a dalších dokumentů územního samosprávného 
celku, kterých se dotkne zavedení eura). 

Při přípravě uvedeného dokumentu jsou využívány jednak obdobné podklady 
zpracované slovenským Sdružením měst a obcí, a také poznatky získané v průběhu 
uskutečněných twinning programů (více viz bod 2.1.1). Po zpracování první verze 
uvedené příručky OV NKS předpokládá úzkou součinnost s Ministerstvem vnitra, 
Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR. 

 

2.1.5 Plán krizové komunikace 

Národní plán zavedení eura v České republice zdůrazňuje nezastupitelnou roli 
komunikační kampaně pro bezproblémový přechod České republiky na jednotnou 
evropskou měnu. Komunikační kampaň má zajistit, aby všichni občané byli včas a 
dostatečně informováni o všech podstatných skutečnostech, které pro ně ze 
zavedení eura vyplynou. Účinná komunikační kampaň se musí opírat 
o promyšlenou koncepci, jejíž podobu obsahuje první verze materiálu Komunikační 
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strategie k zavedení eura v České republice. Tento dokument byl zpracován 
Organizačním výborem NKS a v prosinci 2009 byl projednán pracovní skupinou 
NKS pro komunikaci. Zpracovaná první verze bude aktualizována v okamžiku, kdy 
bude rozhodnuto o termínu zavedení eura v ČR. 

V roce 2010 Organizační výbor NKS pokračoval v pracích souvisejících s přípravou 
komunikačních aktivit při využití zejména slovenských zkušeností a zaměřil 
pozornost na dokumenty navazující na Komunikační strategii. V této souvislosti 
byly jednak zahájeny práce zaměřené na vypracování první verze tzv. plánu krizové 
komunikace. Účelem tohoto plánu bude vyhotovit seznam možných rizik při 
zavádění eura, a to jak na úrovni jednotlivých institucí, tak na národní úrovni. 
V závislosti na typu krizové situace pak bude nutné vyjasnit a dohodnout vhodné 
formy komunikace. S těmito cíli byla zpracována první verze plánu krizové 
komunikace. V tomto materiálu byla provedena částečná identifikace možných 
krizových situací, určeny byly osoby, které by měly v případě vzniku krizové situace 
aktivně komunikovat s veřejností, a také byly navrženy argumenty, které by měla 
krizová komunikace využívat. Proběhly první konzultace s příslušnými útvary 
ministerstva financí. Materiál bude dopracován ve spolupráci s pracovními 
skupinami NKS v návaznosti na rozhodnutí o zavedení eura v ČR.   

Plán činnosti NKS na rok 2010 předjímal též zahájení prací na přípravě podkladů 
k zadávací dokumentaci, neboť realizace Komunikační strategie bude vyžadovat 
uskutečnění řady výběrových řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Byla přislíbena spolupráce příslušných útvarů ministerstva financí, tato 
aktivita však byla prozatím pozastavena. 

 

2.1.6 Distribuce informací týkajících se příprav na zavedení eura  

Národní plán zavedení eura v ČR počítá s tím, že důležitým zdrojem informací pro 
všechny subjekty technických příprav se stanou oficiální internetové stránky k euru 
s doménou www.zavedenieura.cz. Tyto stránky byly spuštěny v únoru 2008 a 
spravovány jsou OV NKS. Jejich prostřednictvím jsou poskytovány základní faktické 
informace o euru a eurozóně, objasňovány jsou dopady eura na Českou republiku. 
Tyto základní informace jsou doplněny nejčastějšími otázkami, výkladovým 
slovníčkem a užitečnými odkazy. Odborné informace určené konkrétním subjektům 
se nalézají v sekci Dokumenty, kde lze nalézt důležité právní předpisy související se 
zavedením eura, vládní dokumenty a průběžně zpracovávané metodické texty.  

V současné době je již vytvořena základní podoba těchto stránek v členění podle 
jednotlivých skupin uživatelů a připravena je na skokový nárůst informací v období, 
kdy přípravy na zavedení eura vstoupí do realizační fáze. Správa internetových 
stránek k euru se proto mohla v roce 2010 zaměřit zejména na ty aktivity, jejichž 
cílem bylo udržovat aktualizovaný obsah sdělovaných informací a také informovat o 
aktuálním dění souvisejícím s problematikou eura. Zmínit lze jmenovitě následující 
činnosti: 

http://www.zavedenieura.cz/�
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 Udržování webových stránek jako přehledného úložiště všech důležitých 
dokumentů, jež úzce souvisejí s problematikou eura (např. Konvergenční 
zprávy a Konvergenční programy ČR, Vyhodnocení plnění maastrichtských 
konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónu, 
Zprávy o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny). 

 Provedení komplexní revize textové části stránek s cílem promítnout vstup 
Estonska do eurozóny. 

 Pravidelné informování o otázkách širšího významu, které se zaměřilo např. 
na sledování zkušeností s eurem na Slovensku, průběh technických příprav 
v Polsku či na připravované změny v institucionální architektuře EU. 

 

2.2 Zákon o ČNB 

V roce 2010 vyvrcholily na úrovni Parlamentu České republiky legislativní práce 
spojené s přijetím nového zákona o České národní bance. Je třeba konstatovat, že  

- Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o České národní bance dne 
17. března 2010 a postoupila jej 29. března 2010 Senátu, 

- Senát zákon projednal dne 23. dubna 2010 a vrátil jej Poslanecké sněmovně 
z důvodu, že oproti nynějšímu právnímu stavu již Česká národní banka neměla 
předkládat Senátu zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem. K tomu je třeba 
poznamenat, že ČNB zde (ale i obecně) ve vztahu k Senátu vycházela z koncepčního 
přístupu spočívajícího v tom, že má mít informační vztah pouze k Poslanecké 
sněmovně. ČNB přitom vycházela z úvahy, že Poslanecká sněmovna má vazbu na 
exekutivu, jejíž je ČNB povahou své činnosti (nikoli ústavně právně) součástí. Navíc 
je tato zpráva, podobně jako všechny zprávy, které ČNB předkládá Poslanecké 
sněmovně a Senátu, veřejně dostupná na webu ČNB; 

- dne 18. května 2010 schválila Poslanecká sněmovna většinou 168 hlasů ze 187 
přítomných zákon ve znění postoupeném Senátu, tedy bez pozměňovacího návrhu 
Senátu, a zákon byl předložen k podpisu prezidentovi republiky, 

- dne 3. června 2010 uplatnit prezident republiky v souladu s čl. 50 Ústavy právo 
veta a vrátil zákon Poslanecké sněmovně, která však již s ohledem na parlamentní 
volby 2010 o zákonu nehlasovala a legislativní proces tak byl v samém závěru po 
prakticky pěti letech práce ukončen s nulovým výsledkem. Prezident republiky 
považoval přijetí zákona za předčasné s ohledem na termín vstupu České republiky 
do eurozóny a zavedení eura jako její měny, který není podle jeho a zřejmě i 
převažujícího mínění dnes aktuální. 

Za dané situace a s přihlédnutím ke skutečnosti, že v platném zákoně č. 6/1993 
Sb., o České národní bance, přetrvávají některé neharmonizace s právem Evropské 
unie, především se Smlouvou o fungovaní Evropské unie (konsolidované znění) a 
Protokolem (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské 
centrální banky, které jsou periodicky vytýkány konvergenčními zprávami. Tyto 
neharmonizace měly být odstraněny již k datu vstupu České republiky do 
Evropského společenství 1. května 2004. Proto byla posouzena otázka novelizace 
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platného zákona o České národní bance a ve spolupráci s Ministerstvem financí 
byly zahájeny práce na přípravě takové novely. Tyto práce jsou v počátku a šíře této 
novely nebyla dosud definitivně stanovena. Lze očekávat, že se tak stane v průběhu 
prvního čtvrtletí s tím, že předběžný pracovní předpoklad předložení novely vládě je 
konec třetího, případně počátek čtvrtého čtvrtletí 2011. 

 

3. Závěr 

V období od ledna do prosince 2010 se činnost NKS zaměřila na plnění dalších 
úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice a svým 
plánem činnosti pro tento rok. Těžiště aktivit zejména ve druhém pololetí bylo 
soustředěno do OV NKS a zatížení pracovních skupin NKS bylo minimalizováno. 
S určitou redukcí vyvíjených aktivit tak pokračuje přístup, že i bez znalosti data lze 
vyvíjet aktivity metodického charakteru, jejichž platnost je obecná a jejichž plnění 
není v rozporu s principem účelně vynaložených prostředků. 

Lze konstatovat, že některé úkoly jsou plněny průběžně (sledování zahraničních 
zkušeností a poskytování informací), u dalších bylo zahájeno plnění, přičemž práce 
na nich budou v omezené míře pokračovat i v roce 2011 (např. příprava příručky 
pro členy zastupitelstva obcí a krajů při přípravách na zavedení eura v ČR, příprava 
plánu krizové komunikace a doplnění metodiky přípravy státní správy na zavedení 
eura). Zdrojem cenných poznatků bude pokračující twinnig projekt mezi 
Ministerstvem financí, francouzskou agenturou Adetef a Národní bankou 
Slovenska. 

 




